
Tilburgse Watervrienden 
Nieuwsbrief november 2008 

 

Alle informatie kunt u ook vinden op onze website: www.tilburgsewatervrienden.nl 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief  van de Tilburgse 
Watervrienden. Hierin vindt u allerlei actuele 
informatie van de Tilburgse Watervrienden. Deze 

informatie vindt u ook op onze website. 

 

Diplomazwemmen (omkleedtijden) 
Zwembad Drieburcht 

Vrij 21 nov 2008 Diploma A 18.50 uur 

Vrij  28 nov 2008 Diploma B 18.50 uur 

Zat 29 nov 2008 Diploma C 11.50 uur 

Zat 6 dec 2008 Zwemv. 1 12.00 uur 

Zat 6 dec 2008 Zwemv. 2 12.00 uur 

Zat 6 dec 2008 Zwemv. 3 12.00 uur 

Zat 6 dec 2008 Snorkelen 1 12.20 uur 

Zwembad Reeshof 

Zon 7 dec 2008 Survival 1+2 10.55 uur 

Zon 7 dec 2008 Spr v plank 1 11.00 uur 

 

Oefenen met kleren voor de 
diploma’s A, B en C (Zwem-ABC): 
 ondiepe bad diepe bad 

vrijdag  19 december 

 6 februari ‘09 16 + 30 januari ‘09 

 6 maart  13 + 27 maart 

zaterdag 6 december 6 + 20 december 

  17 + 31 januari ‘09 

 7 februari ‘09 14 + 28 februari  

 7 maart 14 + 28 maart 

zondag 7 december 7 + 21 december  

  18 januari ‘09 

 1 februari ‘09 1 + 15 februari ‘09 

 1 maart 1 + 15 + 29 maart 

 

Rectificatie 
In het bewaarnummer 2008/2009 is helaas de 

pagina contributie weggevallen. Binnenkort kunt u 
op het zwembad een aangepast bewaarnummer 

vinden. Op de website vindt u ook de meest 

actuele informatie over de contributie. 

 

Familiedag / Swim2gether 
Op zondag 14 december 2008 is in de Drieburcht 

de familiedag samen met de aftrap van 
swim2gether. Alle leden maar ook niet leden zijn 

van harte welkom. Er zijn diverse demonstraties, 

activiteiten, verrassingen, versnaperingen en nog 
veel meer. De toegang is gratis voor het hele 

gezin. De officiële kick-off van Swim2gether wordt 
gedaan in aanwezigheid van diverse gasten. Hou 

ook de informatie bij de controle in de gaten. 

 

Agenda 
Kijk voor de volledige agenda op onze website 

november 2008 

vrijdag 21 november Diplomazwemmen A 
vrijdag 28 november Diplomazwemmen B 

zaterdag 29 november Diplomazwemmen C 

december 2008 

vrijdag 5 december Geen zwemactiviteiten 

zaterdag 6 december Diplomazwemmen  

zondag 7 december Diplomazwemmen 

zondag 14 december Familiedag 

dinsdag 23 december Geen zwemactiviteiten  

vrijdag 26 december Geen zwemactiviteiten  

zaterdag 27 december Geen zwemactiviteiten  

zondag 28 december Geen zwemactiviteiten  

dinsdag 30 december Geen zwemactiviteiten  

januari 2009 

vrijdag 2 januari Synchroonzwem show 

vrijdag 2 januari Geen zwemactiviteiten  

zaterdag 3 januari Geen zwemactiviteiten  

zondag 4 januari Geen zwemactiviteiten  

zondag 11 januari Clubkampioenschap  

februari 2009 

vrijdag 20 februari Geen zwemactiviteiten  

zaterdag 21 februari Geen zwemactiviteiten  

zondag 22 februari Geen zwemactiviteiten  

dinsdag 24 februari Geen zwemactiviteiten  

 

- Synchroonzwem show 
- Clubkampioenschappen 
- Bal der kampioenen 
Alle informatie hierover vindt u op de achterzijde. 

 

Vacatures 
Binnen onze vereniging hebben we momenteel 
enkele vacatures. We zijn nog op zoek naar 

nieuwe trainers voor onze wedstrijdgroep. Ook 
zijn we op zoek naar een nieuw redactie lid (cpp). 

Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe 

medewerkers die les willen geven.  

Meer informatie vindt u op onze website. 

 

Colofon: 
Deze nieuwsbrief is voor alle leden van 

Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden. 
Postbus 5, 5000 AA  Tilburg 

telefoon 06 - 53776424  (na 18.00 uur) 

www.tilburgsewatervrienden.nl 



Alle informatie kunt u ook vinden op onze website: www.tilburgsewatervrienden.nl 
 

 
 

 

 

 

Synchroonzwemshow 
 

 

 

Vrijdag 2 januari 2009 
Zwembad De Drieburcht 

 
 

 

Gratis toegang! 
Sponsorbussen wel aanwezig… 

 

 
 

Ouders, broertjes en zusjes, 
opa’s en oma’s, vriendjes en 
vriendinnetjes, klasgenootjes: 
iedereen is weer van harte 
welkom op de jaarlijkse show 
van het synchroonzwemteam. 
Verschillende leeftijden en alle 

niveaus komen aan bod in 
deze show! 

 

 

 

 
 

 

 

Clubkampioenschappen 
wedstrijdgroep 

 
 

Zondag 11 januari 2009 
Zwembad De Drieburcht 

 
 

 

Gratis toegang! 
 

 
inzwemmen 13.00 uur  

      aanvang wedstrijd 13.30 uur 
 
 
 

--------------------------------------------- 
 
 
 

Bal der kampioenen 
 

Vrijdag 16 januari 2009 
Pelgrimhoeve 

Pelgrimsweg 27, Tilburg 
 

Thema Carnaval 
 

Huldiging clubkampioenen  
en zwemmer en zwemster  

van het jaar. 
 
 

19.00 uur Ontvangst bezoekers 
19.15 uur Aanvang show 
20.30 uur Einde show 
 


